
BROOOPRIJZEN. 

Bij gelcgenheid van de koperon bruiloft der Haagsehe Brood- 
fabriek is eene korto Brochure uitgegevon d~e zeer de aandacht  
waard is. Met  naauwkeurige becijferingen vindt men er de vraag 
beantwoord,  of her publiek van de ruimere concurrent ie ,  die 
sedert  do afschaffing der Gemaal-belas t ing eerst mogelijk is go- 
worden, werkelijk door lagere broodpr~zen het voordeel heeft 
ondervonden dat men or van verwachten mogt. 

De uitkomst is indedaad afdoende ore,  bij onbevooroordeeld 
onderzoek, do voorstanders  van acorns op do levensb~hoefton, 
zoo die el' hog gevonden mogten women ,  veer goed tot inkeer to 
brongen. 

,,Alles, zegt m e n ,  is reel duurder dan vroeger. 
Er  is echter meet  dan eerie belangrijke uitzondering. Do prijzen 

van heg brood o . a . ,  dat toeh wel eene der voornaamste levens- 
behoeften is~ zijn aanzienlijk lager dan zij vrocger waren,  althans 
&i~.r, waar particuliere krachten te werk togen,  en waar de gul- 
den spreuk ,,help u zelf" in praktijk werd gebragt ."  

Wij vinden nu een overzigt van den voormaligen toostand en 
de wijze hoe men bij de 5roodzetting, door zorgvuldigeTroefSakkiugeu 
tot de bepaling van een billijken broodprijs t racht te  te ko- 
men;  daarop volgt ee~ vergelijking der prijzen gedurende twee 
tijdperken~ het cone over de 5 laai~ste ja ren  onder de Gemaal-  
belast ing,  her andere ,  over de 12" jaren sedert de oprigting der 
]:laagsche Broodtkbrick, i 8 6 2 - - 1 8 7 4 ,  na de af~chaffing diet be- 
lasting. De uitvoei'ige opgaven leveren dit resul tant :  

,,Vergelijkt men de prijz~n met e lkauder ,  dan ontwaar t  men dat 
de hoogsle prij~en van do la'.,tste 12~ jareu  nog vrij war minder 
waren dan de laa~jste van her vroegere tijdvak. Immers  waren:  
de laagsle prij~en in 1852--1856:  on de hoogsle in 1862--1874:  

Gebuild tarwebrood 27 cents. 24 cents. 

Ongebuild dire 22 ,, 19 ,, 
Roggebrood 125 , 125 , 
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In  beide t~dperken waren: 
de hoog,te in 1852--1856:  

Gobuild tarwobrood 40 cents. 
Ongebaild dito 34 ,, 
Roggebrood 19 ,, 

de l~ag,te in 1852- -1856:  
Oebuild tarwebrood 27 cents. 
Ongebuild dito 22 ,, 

1862--1874 : 
24 cents. 
19 ,, 
12 s 

1862--1874:  
18 cents 
18 ,, 

Roggebrood 12 s ,, 8 s ,, 
Doze cijfors bow~zen onwcclerlegbaar war hierboven werd ge- 

zegd, da t  de prijs van een der eerste levensbehoeften, hot brood, 
vergeleken bij vroegeren t~d, in stede van vermeerderd, zeer aan- 
zienZljk verminderd is. Hoeveel de winst bedraagt,  welke de verbrui- 
kers daardoor verkregen, i s  bij gebrek ann toereikende gegevens, 
niet met vold'oende juistheid to berekenen. 

Bij benadering,  on om eene proof te nemen~ kan de volgende 
berekoning gelden. 

I n  her goedkoopste jaar  van de eersto serie, hot jaar  1852, 
stonden de pr~zen der granen nagenoeg golijk met die van hot 
goedkoopste jaar der tweedo serie 1869/70. 

De broodzetting was: 

in 1852. in 1869/70. 
veer hot gebLfilde tarwebrood 27 ~ 28 cents. 18 g 19 cents. 

,, ,, ongebuilde dito 22 ~ 28 ,, 13 ~ 14 ,, 
,, ,, roggebrood 125 en 135 ,, 9 ~ ~ 105 ,, 
Men betaaldo das in 1869/70 dooreen genomen 9 cents minder 

per kilogram tarwobrood, en 3 cents minder per kilogram rogge- 
brood dan in 1852. 

Stolt men,  volgons de gewone betokening,  do consumtie van 
her tarwebrood te 's Hage ,  godurendo een jaa r ,  op p. m. 
9 millioen kilogram, dan betaalde men in 1869 voor her tarwe- 
brood minder dan in 1852, b~ gelijke bevolking, de aanzienlijke 
sore van ruim f 810,000.--.  

Do consumtie van roggebrood is moe~elijker te begrooten, zij 
is on0indig geringer dan die van hot tarwebrood. Misschien is 
hot ruim gerokend,  als men die op 1,500,000 kilogram stelt,  
hetgeen dus zou goven f 4 5 , 0 0 0 ;  te zamen alzoo cone bosparing 
van aoht en een halve ton gouds in een jaar. 

Neemt men daarbij in acht, dat in jaren van dure graanpr~zen 
hot versehil in broodprijs in de twee tijdperken oneindig hooger 
was, dan wordt her onderschoid nog grooter. In do eerete scrio 
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van iaren was de graanprijs hat hoog//t~ ifi 18~5. 96  Z~6tl~vsche 
tarwe aah ~ -thg~l~t te Rotterdam kl0~ ~p ~ i l  'odgefl~tt~ ~6t 
den pr~js r  rfilm f 23 per 100 ]r i lo~a~,  '6h 'd6 Z~lettw~ehe 
rogge tot o~gev~br f 18 per 100 kilog~'gln, graa~r i j~ t t  dti~ ~n 
1867 en 1873, de l~wee duurste der tweed b serie, ter ~lggti~iql~bd 
warden b~l~ikt. ~ ~oo#ste priis was in die j/i~"~h v'~i,'de Ze~ii~v~hi~ 
tarwe, f22 .~0  p ~  honderd kilogram, en vtSbt~ ~'eOd~'sdh'6 ~o$$e  
nagenoeg f 17 pe~r 100 kilogram. 

De broodzettin~ was: 

~le ra~6piqj~ ~rbs: 
in 1862. in 186~. 

veer her gebuilde tarwebrood, van 36 tot 40 cents. 22 tot 24 cents. 
. . ongebuilde dire ,, 80 ,, 84 .t 17 ,, 19 . 
,, ,, roggebrood . 16 ,, 18 ~ . 11 ~ ,, 12 ~ ,, 

De versehillen liepen d ~  ii~ dib du~e jareea t~t 1'~ en 16 eeb~ 
per kilogram vo6r hat t~rwebt~ood, en tot 5 on 6 e~n~s per kilo- 
gram roggebrood. 

I~a do_ ~er~t~ eerie ja;ren was de prijs van hot ~ebuild~ tar~e- 
brood, van A,ugusttt~ 1858 ~ot De~ee, ber 1856~ nooit lager dan 
30 cents, in den regel Cab {~4 tot 87 c'eni~S. 

In de tweede serie was de prijs gedurende geheele jareh bier 
hooger dsn 20 cents; doorg~ans 21 tot 22, slechts b~ uitzonde- 
ring in ~wee enke]e jaren 20 ~n 24 cents. 

(Her is Waaf,, in iaren v/~ii groO~'e duurte kwam de voormalige 
s2aarkas tb hulp. Hare uitkel~ring~a bedroegen~ bij groote duurte,  
zelfs 7 cen~  per kilogram tarwebfood 6n 3 ~ cent per kilogram 
roggebrood~ Doch dit doet niets af tot de gemaakte vergelijking, 
want de spaarkas bestond enkel uit hetgeen a~ii de verbrutkers 
boven den noodz~kelOken prijs werd afgenomen, om her in tijden 
van duur~e aan hen terug te gevem)" 

De stral~s mede~fl~elde prijzen v66~ 1856 zijn die welke veer 
het brood moesten besteed worden, m'e~ i~begrip der belasting: 
Nog duidel~ker wordt een waardeering yah' deti tegenwoordigen 
~oestand~ wanneer men de be]asting daarvan aftrektl en dus wer- 
kel~ke /n'oog~rijzen Vergelijk~. 

~,Twee oorzaken bi, i~gten l~et aanzienlijk verschil in den broodprijs 
to weeg: de afschafl]ng van den aecijn$ Op her gemaal en de op- 
rigting der broodfabriek. 

De landsbelasting op hot gemaal werd met 1 Januarij 1856 
af~eschaft, de gemeentebelasting op 1 Mei 1866. De eerste bedroeg 
op honderd kilogram tarwe f 270 ~, op honderd kilogram rogge 
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81 vl0~o cent met  colleet~ef zegel en 'oi/cenien. De r bedl~oeg 
op :honfl6rd .kilogram tarwe .f 3 - -  ~ o~) 100 ki io~afn to~'ge ~0 'c~la:t~ 
zonder zogel of Opeenten. 

Na~r de uitkomsten der proefbakkerijeh b ere~end, Itw~in d~tt~ 
be~asting, ,over her brood omgeslag~en, ned'er: de l'a~dsaeeijns op 
2~, de gemeenteaccijns op 3~~ cent~ per liil~gra~n ~ebuild 
tarwebrood; op i~ en .2~, cents per kilogram ongebuild tat-We- 
brood en op ~e~ on ~O~ cent per kildgr~tn ~oggeb~ood. 

Tr~kt  men deze belasting dus a f  vat~ 'd'en pfij~ dobr de br0~d- 
zetting bepaald~ en maakt  men da~a de vei.gelijkiil~ tu~fehen de 
b~-oodprij~eta vati den oudeta en del~ nieuwe'n tijd, dan Wijs~ d~ 
uitkomst aan welke de invloed is geweest van de oprigt~hg dee 
broodfabriek. 

De hoogst~ bi'oodpr[jzen buigen den 'aeeijns van b~ide seri~h, ~aet 
elk~nder vergeleken, waren : 

in de ee~te serie, in de t~ede ~rie. 
Gebuild tarwebrood . , 345 cent, 24 cent. 
Ongebttild dire , 295 . 19 , 
Roggebrood . . . . . .  18 . 125 ~ 

De laag~te: in de eer~te serie, in ~e tweedie sei-le. 
Gebuild tarwebrood . 2 l  5 cent. 18 cent, 
Ongebuild dire 175 ,, 13 ,~ 
Roggebrood . . . . . .  115 ,, 8s ,, 

Een verschil dus vau 10 en 11 cents per kilogram tarwebrooa 
en van 6 cents per kilogram roggebrood in flute jaren en van 
3 '~ tot 45 cents per kilogram tarwebrood en van 3 cents per kilo. 
gram roggebrood in goedk0bpe iaren."  

Aan her slot dezer brochure lezen wij nog:  
Na  de afschafling van den accijns op her gemaal werd betoogd, 

dat de broodbakkerij een bedrijf is bij ui tuemendheid geschiktom 
op groote schaal ,  fabr iekmat ig ,  te women uitgeoefend. De  hoofd- 
stud des R~ks br~gt her denkbeeld het eerst in prakti jk,  met  het 
beste govotg. E e t  voorbeeld vend spoedig navolging: her eerst to 
's Gravenhage,  da~rna in vele andere gemeen~en, Op enksle plaat- 
set1 beantwoordde de uitslag aan de verwaehting; in andere ken 
men niet ~lagen, Ten deele is dit welligt toeteschrijven aan de 
onoordeelkundige wijze waarop de zaken werden ingerigt of ge- 
dreven ; maar  zeker is her mislukken ook reel te wijten aan gebrek 
aan medewerking vau de z~ide vnn het publiek. (}eheehtheid aan den 
ouden sieur,  gewoonte,  misplaatst medelijden met de leden van het 
bakkersgilde, werken de pogingen ten goede maar al te reel tegen. 



Her kilogram gebuild tarwebrood van uitstekend goede hoeda- 
nigheid kost te Amsterdam, 's Gravenhage en Leiden thans 19 cents; 
he~ kilogram ongebuild tarwebrood 13 cents; bet kilogram rogge- 
brood 9 ~, 10 cents. Alleen de prijs van her roggebrood staat,  
waar geene broodfabrieken zijn, op gel~ken voet; de pros van 
her tarwebrood is van 2 tot 10 cents hooger in andere plaatsen. 

~isschien is her vorschil nog grooter als men her gewigt, dat 
aan de verbruikers wordt afgeleverd, ook in aanmerking neemt. 
D ~ r ,  waar her brood op wigt wordt verkoeht, doet zich vaakhet 
geval root, dat een kilogram door bakkers gerekend wordt niet 
meer dan 85 of 90 looden te bevatten alzoo 15 of 10 procent 
te ligt I" 

Nuttige en behartenswaardige cijfers voorzeker! De weldaden 
van de aihchaffing der Gemaalbelasting zijn niet ligt te overschatten. 
Is na over bet geheele land voor de bevolking een gelijk gel- 
delijk voordeel verkregen, als in de residentie? Dat mag niet 
alleen betwijfeld worden, doch gerustel~k ontkend. Niet overal" 
heef~ men van de verkregen vrijheid der broodfabriekatie op 
dezelfde energieke en afdoende wijze gebruik gemaakt, getuigo 
bet verschil in prijs dat men thans nog in vele dee]en des lands 
aantreft. ]Kaar zoo her geldelijk voordeel niet overal tog hetzelfde 
bed.rag verkregen werd, in meerdere of mindere mate heeft dezelfde 
werking ook elders plaats gehad, terwijl bovendien door her weg- 
nemen van her differentieel tarief ten gunste der rogge-consumgie, 
speciaal her verbruik van tarwe alleraanzienl~kst is toegenomen, 
en de volksvoeding kraehtig verbeterd. Wij verwUzen dienaangaande 
naar ons overzigt van bet ~arweverbruik over her geheele rijk, 
v66r en na de gemaalbelasting (zie Onze aecijnsen, F_~onomiat 1872, 
pag. 26). 

Jammer maar, da~ verrulmlng van her arbeiders-budget zieh 
meestal aanvankelijk ook door zooveel meer drankgebruik laat ken- 
hen, en dat alzoo de centen op her broodgebruik uitgespaard, slechts 
ten deele tot meet en beter voeding~ doch ook in zeer aanmer- 
kelijke mate tot meer gedistilleerd-verbruik werden besteed. De 
toenemende consumtie van dat artikel, vooral sedert 1856, toont 
dat~o, i. duidelijk, en thans, bij de hooge loonen der drie laatste 
jaren, kan dat treurige felt, bij ons (even als trouwens, a]gemeen 
in Europa), weer met vrij groote zekerheid worden waargenomen. 


